
t 
Ter dankbare herinnering aan 

SJAREL ROODE 
echtgenoot van ALIE RAST 

Pappe werd op 13 mei 1922 in Roosendaal geboren. 
Na een welbesteed leven en na een zeer moedig 
gedragen lijden Is hij op de Eerste Pinksterdag, 
25 mel 1985, in het ziekenhuis te Hengelo ov 
overleden. Na de uitvaart In de 0 . L. Vrouwekerk 
op 30 mei hebben we hem te rusten gelegd op 

het r. k. kerkhof van Hengelo ov. 

Woorden sch ieten tekort om te zeggen, wat pappe 
voor moeder en voor ons gezin heeft betekend. 
Moeder kwam altijd op de eerste plaats. Lief en 
leed deelde hij met haar en er was een sterke 
band tussen hen beiden tot het einde toe. En 
wat hield hij van ons, zijn kinderen , en wat was 
hij stapel op zijn kleinkinderen! Niet met mooie 
woorden, want hij was niet Iemand die zich 
gemakkelijk uitte. Je merkte het aan zijn hele 
manier van omgaan met ons. Met zijn hele per
soon straalde hij kracht en rust uit. Daardoor was 
hij voor ons een steun bij moeilijkheden. 
Voor hem waren alle kinderen gelijk en van ieder 
van ons hield hij evenveel. 
Pappe was een man vol levens lust en aktiviteit. 
Hij kon niet sti 1 zitten. Altijd was hij in de weer. 
Toen hij de laatste 6 jaar van zijn leven vreselijk 
leed onder zijn ziekte, bleef hij toch nog aktlef 
bezig. Hij was een echte doorzetter. En hoewel 
hij het zelf moeilijk had, hielp hij anderen met 
hun problemen. Hij leed verschrikkelijk veel pijn . 
maar wilde er anderen niet mee belasten. Hij 
vond dat wij het door zijn ziekte nog erger 
hadden dan hijzelf! 

Maar ook toen g ing hij nog graag de natuur in, 
zoals hij heel zijn leven graag had gedaan. Het 
reizen en trekken zat immers In zijn bloed. Het 
mooie weer dreef hem de natuur en de wijde 
wereld in. 
Pappe was een gelovige mens. Hij lee~de dicht 
bij de grote God, die met ons door het leven 
gaat en op ons wacht als we sterven. Hij praatte 
er vaak over met ons. Toch vond hij het erg 
moeilijk afscheid te nemen. Hij kon moeder en 
ons niet alleen achterlaten. Samen met hem 
hebben we lange tijd gewaakt en gevochten voor 
het leven. 
Tenslotte heeft hij, helemMI uitgeput. de grote 
stap naar de overkant van de dood gezet. Moeder 
en wij allen waren er bij. Met een zachte zucht is 
hij rustig naar God gegaan. Hij was bevrijd. 

Lieve man en pappe, bedankt voor alles! We 
vergeten je nooit. Opa, U was lief voor onsl 

Uw meeleven tijdens de ziekte en na het heen
gaan van mijn 1 ieve man en onze onvergetelijke 
vader en opa is voor hem en voor ons een grote 
steun geweest. We danken U daarvoor van harte. 

A. Roode-Rast 
kinderen en kleinkinderen 

Hengelo ov, mei 1985 


